DICAS DE PARTICIPAÇÃO
CIRCUITO RIOS E RUAS
ETAPA ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

DADOS DO EVENTO
DATA DA PROVA: 26 de Novembro de 2017
LOCAL DA LARGADA: Jardim Zoológico de São Paulo.
HORÁRIO DA LARGADA: 7h00 (CORRIDA–5K e 8K) e na seqüência
(CAMINHADA/PASSEIO 4K e 3K)

RETIRADA DE KITS
DATA PARA RETIRADA: 24 (sexta) e 25 (sábado) de Novembro de 2017
HORÁRIO PARA RETIRADA: Sexta das 10h00 às 19h00 e Sábado das 9h30 às 17h30
LOCAL PARA RETIRADA: Loja Velocità – Av. Pavão, 342 - Moema
Atenção: Não faremos entrega de kits no dia do evento.

IMPORTANTE
Para o inscrito retirar o Kit: Leve impresso o e-mail com o comprovante de inscrição,

juntamente com um documento de identiﬁcação original com foto. Se preferir, basta apresentar seu
celular ou tablet com o e-mail de conﬁrmação, mas também esteja em posse de um documento de
identiﬁcação original com foto.

Terceiros: Devem portar documento original do inscrito, com o comprovante de pagamento.

Observação
Os inscritos para CORRIDA (8K ou 5K) receberão no kit, brindes de parceiros do evento, a camiseta e o número de peito,
que lhe dará direito ao acesso para interior do Zoológico até a LARGADA.
A permanência no Zoológico após o evento, será EXCLUSIVA apenas para os inscritos da CAMINHADA 4K / PASSEIO 3K.
Receberão no kit, brindes de parceiros, a camiseta e o número de peito COM LOGOTIPO DO ZOOLÓGICO, com direito
ao acesso a visitação do Zoológico.
Os acompanhantes NÃO poderão permanecer no local, e deverão aguardar no Jardim Botânico onde estará instalada a
CHEGADA.
Não será permitido que os acompanhantes acessem o percurso da prova (exceto trecho da via pública entre Zoológico /
Jd. Botânico (neste caso utilizar a calçada). Não será permitida a presença de acompanhantes menores de idades sem a
presença de um responsável (não inscrito no evento).
Não será permitida a permanência dentro do Zoológico após a largada / saída para Jardim Botânico, sem o número de
peito com o logotipo do Zoológico, sem ele, não terá acesso livre e não será autorizado o retorno ao Zoológico.
Nesta etapa, uma grande novidade para todos os participantes através da parceria do “Circuito Rios e Ruas” com o
Catavento Cultural: todos os participantes das categorias de Corrida, além da Caminhada e Passeio, receberão o voucher
exclusivo com validade estendida para conhecer o museu com as suas famílias.
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COMO CHEGAR – ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
DE METRÔ/ÔNIBUS: Estação do Metrô São Judas e Saúde: 4742-10 - Jd. Clímax ou
475R-10 - Jd. São Savério.
DE ÔNIBUS: Do Terminal Parque D. Pedro II: 4491-10 – Zoológico. Os ônibus estarão
disponíveis a partir das 4h30, segundo o site da SPTRANS.

ESTACIONAMENTO
ESTACIONAMENTO 1: Próximo ao Jd. Botânico - terceirizado na Rua Etruscos, 14 - Saúde
(localizado a 150m da chegada). No dia do evento, o estacionamento estará aberto a partir das
6h00 – preço informado pelo operador, R$ 15,00 por carro.
ESTACIONAMENTO 2: Terceirizado em frente ao Zoológico - localizado a frente da entrada
principal. No dia do evento, o estacionamento estará aberto a partir das 6h00 – preço
informado pelo operador, R$ 20,00 por carro.

GUARDA-VOLUMES
Haverá guarda-volumes à sua disposição na arena da prova, no Jd. Botânico.
Obs: De acordo com as novas regras previstas no Regulamento da Prova, a Comissão Organizadora
não se responsabilizará pelos objetos extraviados das sacolas.

HIDRATAÇÃO
A prova contará com 05 (cinco) pontos de hidratação no percurso e 01 (um) no pós-prova a
disposição dos atletas, sendo 02 (dois) para a Corrida 5K, 03 (três) para a Corrida 8K, e 01 (um)
para Caminhada 4K / Passeio 3K.

PREMIAÇÃO
Todos os atletas que concluírem a prova ganharão medalha de participação.
Os três primeiros colocados das Corridas 5K e 8K, masculino e feminino, que cruzarem a linha de
chegada receberão troféu.
Observação: Receberão a premiação apenas atletas que cumprirem o percurso regularmente.

(+) Mais novidades: A premiação SELF ID, nova parceria do Circuito Rios e Ruas 2017, para
todos os ganhadores das categorias masculino e feminino da Corrida – maiores informações
através da nossa comunicação e redes digitais dos benefícios deste excelente produto.
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EXPOSIÇÃO CULTURAL
MINI MOSTRA RIOS E RUAS (Itinerante)
Localizada na arena do evento, no Jardim Botânico de São Paulo, o atleta e seu convidado poderão
ter acesso a Exposição Cultural Mostra Rios e Ruas itinerante. A proposta do projeto é associada à
prática esportiva e o bem-estar, apresenta os rios e nascentes escondidas, invisíveis sob o concreto
urbano e localiza por onde correm ou corriam os rios sob o asfalto das ruas de São Paulo. Nesta
edição 2017 conheça o novo formato com o conteúdo mais interativo da exposição cultural que foi
menção da ONU, projeto com impacto mundial. Baixe seu aplicativo “QR Code Reader”, conecte-se,
conheça rio mais próximo da sua casa, adote o seu “rio de afeto”.
Além disso, como o Circuito Rios e Ruas é feito de arte para conectar as pessoas com os rios e a
consciência ambiental, teremos a intervenção urbana “Torneira” dos artistas Eduardo Baum e
Guilherme Palmério (apoio Sabesp) – “Você sabia que a água viaja aproximadamente 100Km para
chegar na torneira da sua casa.”

ESPAÇO CAIXA

(TENDA EXCLUSIVA DO PATROCINADOR)

Os atletas inscritos no evento através do código promocional da Caixa terão acesso à área de
relacionamento exclusiva do patrocinador na arena do evento.
Para acessar o espaço é necessário estar portando a pulseira amarela no punho direito.

Importante: A pulseira amarela deverá ser retirada no ato da entrega do kit.

NOVIDADES NA AGENDA e PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:
- Atividade com Catavento Cultural “extra-muros” na arena do evento sobre os rios de São Paulo
escondidos.
- O Músico e DJ Thiago Duar (Nação Zumbi, Debora Colcker, etc) apresenta a marca sonora do
Circuito Rios e Ruas, bem como um playlist exclusivo com o tema da água.
- Além da Mostra Rios e Ruas e a intervenção urbana “A Torneira” os painéis Bichos do Brasil da
artista que ilustra o nosso passeio Walkiria Barone
- Nossa ação “Observando os Rios no Circuito Rios e Ruas”, com a SOS Mata Atlântica que visa o
monitoramento da qualidade da nossa água nas Nascentes do Rio Ipiranga.
- Apoio do “SBT do BEM”: a prática sempre de ações do bem, junto com o Circuito Rios e Ruas.
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DICAS
- Procure chegar com pelo menos uma hora de antecedência.
- Conﬁrme com antecedência o percurso e a altimetria da prova.
- Para os participantes da CORRIDA, é obrigatório o uso do número de peito com o chip de
cronometragem (nunca dobre o chip), para o Passeio (caminhada) apenas o número de peito.
- Sugerimos para os CORREDORES de 5K e 8K, caso utilizem veículo próprio, estacionar próximo
ao Jardim Botânico, e para os CAMINHANTES que vão permanecer no Zoológico, estacionar em
frente ao Zoológico.
- O guarda-volumes ﬁcará montado apenas no Jardim Botânico e encerrará suas atividades às 11h.

ATENÇÃO
- Procure chegar com pelo menos uma hora de antecedência.
- Conﬁrme com antecedência o percurso e a altimetria da prova.
- Para os participantes da CORRIDA, é obrigatório o uso do número de peito e com chip de
cronometragem (nunca dobre o chip), para o Passeio (caminhada) apenas o número de peito.
Informamos aos participantes que, no dia do evento o acesso do Parque Zoológico para o Jardim
Botânico será desativado às 7h35 devido à liberação do viário pelo CET. Desta forma, após a largada,
todos deverão deixar o Parque Zoológico.
Solicitamos cuidado na locomoção entre o Zoológico e o Jardim Botânico, pois o trânsito estará
aberto. O acesso deverá ser pela calçada e não pela via.
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